
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה –מרכז פסג"ה אריאל 

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 תשפ"ב ,יישומי פעילויות בחינוך  : מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל:  

בהוראת מקצועות הלימוד  של מגמת  ,אה והעמקת הידע בתוכנית הלימודיםפיתוח יצירתיות וחדשנות בדרכי ההור

 חינוך. 

 

 

 כללי  -  מורות מגמת חינוך  :קהל היעד

  שעות + ציון  30 :היקף ומבנה הקורס

  10 :מס' מפגשים

  משתנה :יום הקורס

  חשוון תשפ"ב 2021אוקטובר  :מועד פתיחה

 ומרצים נוספים  רבקי כהןהגב'  מרצה הקורס:

 

 לקבלת גמול   הפיתוח המקצועידרישות 

 סינכרוניות  -ביצוע המשימות ביחידות הא במפגשים הסינכרוניים .בכל חלקי ההשתלמותיש לקחת חלק פעיל  •

 ובקבוצת דיון בסביבת הקורס מיםוהשתתפות בפור •
בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך , קבלת גמול מותנית בהשלמת כל משימות הקורס כולל   •

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס( משימת סיכום

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  •

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 לחשוף את המורות  לידע, למיומנויות  ולדידקטיקה של המקצוע.  .1

 יצירתיות וחדשנות בהוראה, למידה והערכה. לעודד  .2

 . יתלהאיר את תוכנית הלימודים בצורה מעמיקה וחוויית  .3

 להקנות מיומנויות וכלים לשיפור ההדרכה של הנחית עבודת הגמר.  .4

 מידת עמיתים ובניית קהילת לומדות ל .5

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/Hanchayot/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 (מסגרת הפיתוח המקצועי)הנושאים המרכזיים בהן תעסוק  ראשי פרקים עיקריים 

 תכנית הלימודים  .1

 הנחיית עבודת גמר  .2

 יצירתיות וחדשנות בהוראה  .3

 

 רכיבים יישומים 

 הקורס ילווה בסביבת מוודל

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 פירוט המפגשים 

 מפגש ראשון

 31/10/2021יום א' כה' חשוון,    תאריך מפגש:  •

 סינכרוני   :ההוראה  מסגרת  •

 הקולי למגזר החרדי במרחב מפגש בזום.  דרכי למידה במפגש:  •

       19:15-20:45 : זמן למידה •

 2סך שעות: •

 , ד"ר פנינה הירש רבקי כהןהגב'  שם המרצה:  •

כיצד בונים תוכנית   ואופן חלוקת השעות.  םהצגת תוכנית הלימודי מבנה המגמה פתיחה והיכרות.   נושאים במפגש:  •

 לימודים שנתית? 

 
 

 שנימפגש 

 יום שני יא' בכסלו   15/11/202  תאריך מפגש:  •

 במרחב הקולי  סינכרוני   :ההוראה  מסגרת  •

 סדנה מעשית  דרכי למידה במפגש:  •

            19:15-21:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 הגב' מלי כהן  שם המרצה:  •

   גיוונים בדרכי הוראה ולמידה היברידית  נושאים במפגש:  •

 

 

 
 שלישימפגש 

  10:00-12:15כו' בכסלו  )נר ב' חנוכה(   30/11/2021 תאריך מפגש:  •

 פנים אל פנים :ההוראה  מסגרת  •

   דרכי למידה מגוונות דרכי למידה במפגש:  •

       10:00-12:15 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 הגב' רויטל שטרסר  שם המרצה:  •

 יישום וההערכה מגוונות תוכנית הלימודים בספרות ילדים ,דרכי למידה  נושאים במפגש:  •

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 רביעי מפגש 

   א' שבט יום ב'    3/1/22 תאריך מפגש:  •

 למגזר החרדי במרחב הקולי, בזום סינכרוני   :ההוראה  מסגרת  •

 ור מלווה במצגת או סרטון.  למידה באמצעות ניתוח מודל: מערך שיע   דרכי למידה במפגש:  •

             19:15-21:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 הגב' רבקי כהן, הגב' יוכי בנימין  שם המרצה:  •

 הצגת מערך שיעור מתוך יחידה נבחרת בתוכנית הלימודים המלווה במצגת וסרטון   -  נושאים במפגש:  •

 יצירת בנק מידע לעידוד קהילה לומדת ולפיתוח למידה משמעותית. 

 

 חמישימפגש 

  , יום ה', ד' שבט 6/1/22עד  תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  -א    :ההוראה  מסגרת  •

 . להמט ו התנסות  ,למידה עצמית   דרכי למידה במפגש:  •

             20:00-22:15 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 הגב' רבקי כהן  שם המרצה:  •

ית תכנית עבודה בהסתמך על תכנית הלימודים ביישומי פעילות בחינוך או בספרות  י בנ -1מטלה מס'  נושאים במפגש:  •

 .  ( פריסה לשנה אחתלמורות בספרות )  פריסה לשכבת כיתות י' ו יא' ילדים. 

 

 שישימפגש 

  יום א' ז' שבט   9/1/2021 תאריך מפגש:  •

 פנים אל פנים/בזום   :ההוראה  מסגרת  •

 סדנה יישומית  דרכי למידה במפגש:  •

       14:30-16:45 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 רבקי כהן  , הגב' ריקי פרידמן הגב'  שם המרצה:  •

 סדנא לפיתוח יחידות נבחרות מתוכנית הלימודים.   יישום כלים מהסדנה ללמידה היברידית   נושאים במפגש:  •

 

 שביעימפגש 

  3/2/2022 – עד ה  תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  -א    :ההוראה  מסגרת  •

        למידה עצמאית וניתוח מאמר   דרכי למידה במפגש:  •

       20:00-22:15 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 הגב' רבקי כהן  המרצה: שם  •

 בחירת מאמר ונקודות מנחות להעמקה בגיוונים בדרכי הוראה ו/או פיתוח מיומנויות  נושאים במפגש:  •



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מפגש שמיני

 יום ג' ז' באדר א'    8/2/2021 תאריך מפגש:  •

   למגזר החרדי במרחב הקוליבזום,  סינכרוני   :ההוראה  מסגרת  •

 תוך שימוש באסטרטגיות למידה מגוונים. מעשית א סדנ דרכי למידה במפגש:  •

       19:15-21:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 הגב' רויטל שטרסר  שם המרצה:  •

   תניתוח ז'אנרים משירה ומסיפור נושאים במפגש:  •

 

 תשיעימפגש 

   יום א' ג' אדר ב'   6/3/2021 תאריך מפגש:  •

   למגזר החרדי במרחב הקולי, בזום סינכרוני   :ההוראה  מסגרת  •

 דיון, למידת עמיתים  דרכי למידה במפגש:  •

 22:15 –  19:15 : זמן למידה •

 4 סך שעות:  •

 ד"ר פנינה הירש, הגב' רבקי כהן  שם המרצה:  •

 עדכונים והנחיות  עבודה מעשית-  כלים לשדרוג עבודת הגמר.  נושאים במפגש:  •

 

 

 עשירי מפגש 

  , יום ה', כ"א אדר ב'24/3/22 מפגש: תאריך  •

 סינכרוני  -א    :ההוראה  מסגרת  •

   רפלקציה   ,למידה עצמאית   דרכי למידה במפגש:  •

             20:00-22:15 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 רבקי כהן  שם המרצה:  •

 ותהליכי רפקלציה  הגשת מטלת סיום , תוצרים  העלאת  –סיכום השנה  נושאים במפגש:  •

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 הערות

 תשלח הנחיה לנרשמות.-על אופן כניסה לחדר הועידה לצורך השתתפות במרחב הקולי •

   .הנם מפגשי בחירה עבור מורים שהשתתפו ביום העיון האחרון – 7, מפגש 2מפגש  •

 

 - 1מטלה מס' 

 א סנכרוני  5מפגש מס'  

 - מורות ליישומים בחינוך

 עבודה דו שנתית לשכבות י' יא'. יש לתכנן תוכנית  

 בקובץ חלוקה לשעות המופיע באתר המגמה.   ר בהסתמך על תוכנית הלימודים "עשיה חינוכית" ענת פורת, ניתן להיעז

 - מורות לספרות ילדים

 יש לתכנן תוכנית עבודה שנתית

 בהסתמך על תוכנית הלימודים בספרות. 

  מטלה הקורס

 להגיש: להלן חלקי העבודה שיש  
 .בתחילת המטלה חובה להוסיף דף שער ובו הפרטים האישיים שלכם:  1

 מייל. )חובה( שם מלא, מס' ת.ז, מס' טלפון, שם רחוב, מספר בית, יישוב, מיקוד  

 תכנון השיעור המלא כולל:   2

לשלב    ישום והערכת לומד. סיכ ( ומקורות ביבליוגרפיים כולל אמצעי הוראה מגוונים)נושא השיעור, מטרות השיעור, גוף השיעור  

 מאמר עדכני ולצרף את פרטי המאמר. 

 למערך השיעור יש לצרף את כל הנספחים, הקישורים והעזרים שנדרשים על מנת ללמד ולהעריך 

 את הידע של התלמידים. 

 ( אפשר להוסיף נקודות נוספות ).יש לצרף דף רפלקציה על הקורס ובו להתייחס לנקודות הבאות  4

 למדתי במהלך הקורס שהיה משמעותי עבורי? . מה  א.

 . אילו כוחות זיהיתי בעצמי? מהם נקודות החוזק שלי כלומד במרחב הקולי? ב

 ג. עד כמה השתפרה השליטה שלי בתוכנית הלימודים. 

 ד. אילו כלים ומיומנויות רכשתי במהלך הקורס? 

 ? זום/. מהם האתגרים שיש לי כלומד במרחב הקולי ה



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 משמר בקורס? על מה הייתי מוותר? מה הייתי משפר? המלצה מעשית למובילי הקורס. . מה הייתי ו

 המלצה מעשית עבורי, כמורה.  ז.

 - הערה

מורות המגישות את המטלה בזוגות עליהן לפרט על התהליך השיתופי ואילו יחידות נעשו בפרטני. במסירת השיעור עליהן  

 להדגים מסירה משותפת . 

 

 

 דרכי הערכה

 31/10/2021 מועד הגשה:       20%אחוז הציון:        1השתתפות במפגש+ מטלה  .1

 30/12/2021מועד הגשה:      20%אחוז הציון:      2השתתפות במפגש + מטלה   .2

 3/2/2021מועד הגשה:      20%אחוז הציון:      3השתתפות במפגש+ מטלה  .3

 24/3/2021מועד הגשה:      40%הציון: אחוז      4השתתפות במפגש+ מטלה  .4

 את המטלה הסופית יש להגיש כולל סיכום, ביבליוגרפיה עדכנית ורפלקציה.  

   

 ה ביבליוגרפי
 

 הוראה מעוררת השראה  – הרפז יורם  .1

 / http://cms.education.gov.il/educationcms/units/madatech/chinucתכניות לימודים במגמת חינוך   .2

 קראתי פעם ספר: הרהורים ותובנות על הוראת ספרות ילדים לסטודנטיות  .3

 הוראה בצמד: נייר עמדה מסכם של צוות החשיבה  .4

 -אתר גיל הרך  -'עבודה עם הורים במסגרות חינוכיות ביתיות  1003ל' בקר ע' ( דודי,  .5

'ארגון סביבה חינוכית וחינוך להרגלים במעונות היום. משרד התמ"ת ספרית מאה  (  1006)גדו צ' מור,נ' לבקוביץ ר'   .6

 -,תל אביב

7. http://portal.macam.ac.il/article/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-

%D7%91%D7%A6%D7%9E%D7%93-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-

%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-

%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91 / 

 

 וובילוגרפיה 
   משרד החינוך –  המרחב הפדגוגי

 משרד החינוך –תיק תוכניות הלימודים 
 משרד החינוך  –איכותית הוראה לפרקטיקות 

https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 אודות המרצה

 תלמות לגיל הרך. במדעי הרוח והחברה עם הש  MAכהן רבקה 
 מדריכה ארצית במגמת חינוך ומפקחת על מעונות היום מטעם משרד העבודה והרווחה.

 
 
 
 


